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De res no es pot parlar millor que d’allò que un coneix –si més no d’allò que un ha tin-
gut ocasió de conèixer més o menys bé– i penso que no deixa de ser interessant de
comparar, en certs aspectes en què són comparables, aquestes tres institucions. 
Bé, seria discutible considerar la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) una ins-
titució, però per al meu propòsit penso que pot ser bo fer-ho. I és que la meva pre-
tensió –segurament agosarada– és fer les comparacions des d’un punt de vista de la
interacció institució-ciutadà. Se sent el ciutadà part integrant del seu comú o sola-
ment n’espera els seus serveis? Té clars els seus lligams amb el Consell General? Sap
que la CASS és cosa seva o solament va a treure’n beneficis?
La percepció del lligam del ciutadà amb el seu comú és important, i en una societat
tan plural com la nostra és evident que tots els ciutadans se senten propers al comú.
No hi ha distinció de nacionalitat –a part del moment de les eleccions– i jo diria que,
fins i tot en aquest moment, la proximitat dels andorrans i els residents és evident.
Tothom sap que l’equip que en surti guanyador serà accessible per a tots i que el ciu-
tadà podrà abordar els elegits del seu poble per a qualsevulla consulta o demanda tot
i que no hagi pogut participar en la seva elecció. I l’elegit sap que li podrà parlar com
si hagués estat un votant seu. És la famosa proximitat que tothom que ha estat en un
comú us valorarà per sobre de la que sent un elegit al Consell General.
El comú té, endemés, el mèrit que l’elegit treballa directament pel seus ciutadans; els
serveis que dóna la institució comunal són directament gaudits –a vegades patits– per
la gent que hi viu: enllumenat, neteja, control de la circulació, serveis administratius,
serveis culturals i un llarg etcètera, són serveis de proximitat i dels quals, en bé o en
mal, se’n pot identificar els responsables. I si no, la culpa o mèrit se l’emportarà el
cònsol! Conseqüència d’aquest fet, i una altra diferència del comú, és que el bon o el
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mal funcionament dels seus serveis el ciutadà els pot comentar i discutir amb algú
que, com ell, n’és un afortunat o desgraciat destinatari: el seu veí, perquè, en un
poble, origen i justificació inicial del comú, els directament concernits per la seva
autoritat són els veïns i tots tenen els mateixos drets i deures ciutadans i això és el que
fa la força del comú i l‘interès a formar-ne part. Jo aconsello a tots els que hi tinguin
dret que, si mai poden, facin l’experiència d’entrar en el seu comú; serà una expe-
riència que no oblidaran fàcilment!
I el Consell General, no és més o menys el mateix? De ben segur que no! Evidentment
es pot considerar que l’elegit com a conseller té més categoria que aquell que ha tin-
gut l’ocasió de ser conseller de comú perquè té a les seves mans el destí del país,
però, a la pràctica, l’experiència no compensa aquesta teòrica diferència de catego-
ria. El ciutadà percep el Consell General com un element llunyà, potser massa elevat. 

Els consellers no sap ningú ben bé a què es dediquen o, si més no, ningú no té una
idea clara de sobre quines lleis treballen. I això que, des que es transmeten les ses-
sions de Consell per televisió, hem tingut diferents ocasions per valorar la seva tasca;
però en la majoria de casos, el ciutadà n’ha tret la conclusió –errònia evidentment–
que al Consell s’hi perdia molt el temps en discussions inútils i estèrils. A molts conse-
llers –hi ha de tot!, és clar– els manca una proximitat que certament és difícil d’assolir
però que, en un país petit com el nostre, s’hauria d’intentar recuperar. I dic recuperar
perquè encara no fa massa anys, els ciutadans sentien els membres del Consell com a
més pròxims, menys elevats i hi tenien una relació més fàcil. I és que hi ha gent que
sols es relaciona amb el Consell General indirectament, a través del Govern i sola-
ment per qüestions administratives.  
I ens queda la CASS! La relació del ciutadà amb la CASS és, de totes maneres, molt
més directa que amb les altres institucions. Així com amb el comú el ciutadà és cons-
cient que paga uns diners i que aquests diners serveixen per pagar uns serveis bàsics
que se li donaran automàticament, i amb el Consell –que, com deia, relaciona sempre
amb el Govern– sap que és el que aprova els impostos que haurà de pagar sense tenir
una consciència tan clara de per què serviran, la Caixa Andorrana de Seguretat Social
és aquella entitat on es paga –els patrons, bàsicament, però amb uns diners que
genera el que treballa– i on es té el dret d’acudir quan un necessita anar al metge o a
la farmàcia; després i quan es van fent anys, es valora que, quan arribi la jubilació, és
l’entitat que li haurà de pagar un salari que sempre li semblarà petit. 
Amb la CASS, i sense ser massa conscient del perquè, el ciutadà –tots els ciutadans,
tant nacionals com residents– sap que hi pot anar a reclamar els seus drets; tot i això,
és curiós que el ciutadà senti tan poc que és una cosa seva i que té el dret, també, de
formar part de la seva direcció a través de les eleccions al Consell d’Administració;
eleccions que, incomprensiblement, tenen una participació ridícula.      
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Però ara, a diferència del Comú i el Consell General, el ciutadà haurà de demostrar
que té mínimament consciència que la CASS és quelcom de seu. Després d’uns anys
d’abundància en què no ha calgut mirar gaire prim, han arribat les vaques primes, i no
serà solament l’entitat la que hagi de prendre mesures, sinó que haurà de ser tothom
si volem que les seves prestacions, i els beneficis que aporten, es puguin perpetuar en
el temps. Els usuaris de la seguretat social haurem d’aprendre a ser més curosos amb
allò que, en el fons, és de tots i no sols utilitzar-la únicament quan ens sigui necessà-
ria, sinó vetllar també perquè els altres ho facin. Haurem d’aprendre que és important
que tots en puguem fer ús i evitar que alguns en facin abús! 
I la CASS, per complir amb les exigències que plantejaran els ciutadans per garantir el
futur, haurà de vetllar pel control dels preus de les prestacions –cosa que anirà així
mateix en benefici de l’usuari– i haurà de controlar, amb la participació del col·lectiu
mèdic i la resta de prestadors de serveis, que les proves es facin solament en els casos
en què sigui necessari; ni més ni menys del que sigui necessari. 
Aquestes proves que caldrà controlar i que representen una part important de la des-
pesa sanitària del país, són les proves per imatge –radiografies, escàners, ressonàn-
cies, etc.–, les anàlisis i les proves diagnòstiques. Així mateix i com es fa de més en
més a tot arreu, caldrà que s’actuï en el tema dels medicaments, un altre punt impor-
tant de la despesa pel freqüent consum exagerat que se’n fa, conseqüència, així
mateix, de l’abundància en què hem viscut i que fa que, qui més qui menys, tingui una
farmaciola plena de medicaments innecessaris. Haurà de posar, igualment, els mitjans
per controlar els abusos que una minoria fa de les baixes laborals i que tan mala imat-
ge tenen, o bé de l’ús a voltes exagerat dels tractaments per a fisioteràpia. 
I el ciutadà usuari haurà d’entendre –si no ho ha fet encara– que ell forma part activa
de tot aquest engranatge i admetre que tots aquests controls, l’afectin directament o
no, són en benefici de tots! 
Un altre tema dins l’àmbit de la seguretat social i no pas el menys important és el que
fa referència a les pensions de jubilació, que igualment ens afecten a tots. Aquí també
i, en aquest cas sense que ningú no en sigui responsable, l’allargament positiu de l’es-
perança de vida tindrà conseqüències negatives i ens obligarà a fer com a tot arreu; i
una vegada més serem els ciutadans els afectats, per bé i per mal, que haurem de fer
front certament a una perspectiva que, en qualsevol cas, serà menys optimista del
que havíem previst. 
Així doncs, i malgrat ser la menys important en l’aspecte institucional, la CASS supera
avui en la preocupació dels ciutadans la que li proporcionen les altres dues institu-
cions, tot i que, sense cap mena de discussió, siguin d’una categoria i responsabilitat
infinitament superiors. 
En conclusió: el comú és, per a tots, el responsable del dia a dia i, com deia abans i en
conseqüència, el més proper. El Consell General, a través les seves lleis i el Govern
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que en depèn, ha de garantir el present però especialment el futur de tots els ciuta-
dans i, al límit i subsidiàriament, és el garant de la resta d’institucions; el ciutadà, però,
on té la seva màxima preocupació en aquests moments de crisi és en aquella que li ha
d’assegurar la cura de la seva salut i la garantia dels seus ingressos en el futur. 
I és que la percepció que tots tenim és molt primària o, millor dit, molt pràctica.
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